


 

 

 

 
 

 

ประตสููพ่ม่าตอนใต ้มะริดเมือง 800 เกาะ   

เท่ียวเมืองมะริด แควน้ตะนาวศรี 3 วนั 

เมืองมะริด...เมืองแปดรอ้ยเกาะ เป็นเมืองเก่าตั้งอยูท่างตอนใตข้องพม่าบนชายฝั่งทะเลอนัดามนั 

อยูใ่นแควน้ตะนาวศรี อนัประกอบดว้ย เมืองมะริด เมืองทวาย และเมืองบุเรงนองพอยต์ หรือเกาะสอง          

มีเมืองทวายเป็นเมืองหลวงของแควน้ เมืองมะริดเป็นเมืองท่าส าคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                

เป็นจุดศูนยก์ลางท่ีส าคญัในการซื้ อขายแลกเปล่ียนสินคา้จากอินเดีย และยุโรป สู่อุษาคเนย ์และเมืองต่างๆ

ทางฝั่งทะเลจีนใต ้ ตั้งแต่ก่อนยุคกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบนั ในอดีตเมืองมะริดเคยเป็นส่วนหน่ึงของไทย     

มาหลายยุคหลายสมยั ตั้งแต่รชัสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มาจนถึง ยุค

รตันโกสินทรต์อนตน้ ในปี พ.ศ. 2366 ยุคท่ีองักฤษออกล่าอาณานิคม องักฤษไดเ้ขา้ยึดครองเมืองชายฝั่ง

ทะเลของพมา่ รวมทั้งเมืองต่างๆ ในแควน้ตะนาวศรี ซึ่งตรงกบัปลายรชัสมยัพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ในปี 

พ.ศ. 2411 องักฤษและไทยไดม้ีการลงนามในสนธิสัญญาปักปันเขตแดนระหวา่งพม่ากบัไทย จึงทาให้





 

 

เมืองมะริด เมืองทวาย และเกาะสอง ตอ้งตกอยูใ่นการปกครองขององักฤษอยา่งเป็นทางการตรงกบัรชัสมยั

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จนถึงในช่วงสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 พม่าพยายามต่อสูเ้พื่อให้

ไดม้าซึ่งเอกราชจากการยึดครองของฝ่ายองักฤษ จึงไดม้ีการจดัตั้งกองทัพอิสระข้ึน และไดส้่งทหารจานวน 

30 นายไปฝึกท่ีญ่ีปุ่นภายใตช้ื่อ “Thirty Comrade” ซึ่งหน่ึงในน้ันมีนายพล อู ออง ซาน ซึ่งเป็นบิดาของนาง 

อองซาน ซูจี ร่วมอยูด่ว้ย ในท่ีสุดก็สามารถชนะกองกาลงัฝ่ายองักฤษ ทาใหอ้งักฤษยอมคืนเอกราชใหแ้ก่

พม่า ในปี พ.ศ. 2491 รวมระยะเวลาท่ีพม่าตกเป็นอาณานิคมขององักฤษทั้งส้ิน 63 ปี ปัจจุบนัเมืองมะริด

เป็นเมืองส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจเมืองหน่ึงของแควน้ตะนาวศรี เป็นแหล่งผลิตไข่มุก (South Sea Pearl) 

ท่ีมีราคาแพงและมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรบัไปทัว่โลก นอกจากน้ันยงัมีการส่งออกรงันกคุณภาพดี และมีฟารม์

ปูน่ิมขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก มีนักลงทุนทั้งจากไทย และชาวต่างชาติต่างเขา้มาท าธุรกิจต่างๆ มากมาย

ในเมืองมะริด การเดินทางจากประเทศไทยไปยงัเมืองมะริดสามารถไปไดห้ลายเสน้ทางทั้งทางรถยนต์ ทาง

เรือ และทางเครื่องบิน ทางรถยนตท่ี์ใกลแ้ละสะดวกท่ีสุดคือ ผ่านทางจุดผ่อนปรนพิเศษ          ด่านสิงขร 

จ. ประจวบคีรีขนัธ์ สภาพถนนไดม้ีการปรบัปรุงใหส้ามารถใชเ้ดินทางไดอ้ยา่งสะดวกสบาย            มี

ทศันียภาพท่ีน่าสนใจตลอดเสน้ทาง 

ประทบัใจเมืองมะริด พระเจดียเ์ตตอจี พระนอนเกาะปะทอปะแทะ บา้นรงันก พระหอ้งแถว ไข่มุก

South Sea เสาหลกัเมืองและสระราชมงัคลาตะนาวศรี  

ที่พกัระดบัมาตรฐาน ในตวัเมืองมะริด 2 คืน  

อาหาร ชิมอาหารทะเลสดๆ เลิศรสทุกมื้ อ พิเศษ!!! เมนูปูน่ิมเลิศรสสดจากฟารม์ 

 วนัแรก  กรุงเทพฯ–ประจวบคีรขีนัธ–์ตะนาวศร-ีมะรดิ 

0400 คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั จากน้ันเดินทางสู่ จ. ประจวบคีรีขนัธ ์   

0700  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

หลงัรบัประทานอาหาร ออกเดินทางสู่ด่านสิงขร น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และเดินทางสู่ 

เมืองตะนาวศร ีระหวา่งทางผ่านชมหมู่บา้นมุดอ่ง เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ หมูบ่า้นแรกซึ่งอยูติ่ดกบัชายแดน

ไทย ชมหอนาฬิกาประจาหมู่บา้น ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นสวนปาลม์ซึ่งปลูกเรียงรายเป็นทิวแถว

สวยงาม บนเน้ือท่ีหลายหมื่นไรไ่กลสุดลูกหูลูกตา ผ่านหมูบ่า้น โรงเรียนและสะพานต่างๆ ทั้งหมด  14 

สะพาน ชมทศันียภาพอนัอุดมสมบูรณข์องป่าเขาตลอดสองขา้งทาง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย  น าท่านชม เมืองตะนาวศรี ถือเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัอีกเมืองหน่ึงในอดีต เน่ืองจากเป็นเมือง           

ท่ีพ่อคา้จากต่างประเทศทางอินเดีย และยุโรป น าสินคา้มาทางเรือและขนถ่ายข้ึนทางบก เพื่อเขา้มา





 

 

คา้ขายในเมืองไทย น าท่านผ่านปากประตูเมืองตะนาวศรี จากน้ันสกัการะเสาหลกัเมืองตะนาวศรี 

ซึ่งเชื่อกันว่ามีหญิงสาวชื่อ อาวตา ไดส้ละชีวิตเพื่อคอยปกปักรักษาเสาหลักเมืองน้ีไว  ้ น าชม             

สระน ้าโบราณราชมังคลา อายุกว่า 700 ปี ซึ่งน ้าในสระน้ีใชใ้นพิธีปลงผมของผูท่ี้ประสงค์               

จะเขา้อุปสมบท มีสะพานเดินทอดไปท่ีศาลากลางน ้า เป็นท่ีประดิษฐานของพระอุปคุต สมควรแก่

เวลาออกเดินทางสู่เมืองมะริด ระหวา่งทางท่านจะเห็น สะพานขา้มแม่น ้าตะนาวศรี ซึ่งมีความยาว

เป็นอันดับท่ี 2 ของพม่ารองจากสะพานขา้มแม่น้าสาละวินท่ีเมืองมะละแหม่ง สะพานแห่งน้ีมี           

ความยาวทั้งส้ินประมาณ 1 กิโลเมตร เดินทางต่อถึงเมืองมะริด ชมอาคารบา้นเรือนและสภาพ            

ตัวเมืองมะริดเต็มไปดว้ยเกาะแก่งต่างๆ มากกว่า 800 เกาะ ส่วนใหญ่ยงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์             

เมืองมะริดจึงเป็นจุดกระจายสินค้าและผู ้คนท่ีต้องการเดินทางไป-มาระหว่างเกาะแก่งต่างๆ             

กบัตวัเมืองมะริดได ้จนท าใหท่้าเรือขนส่งต่างๆ ของเมืองดูศึกคกั ชมพระพุทธไสยาสน ์ซึ่งตั้งอยูบ่น

เกาะปาทอปาแทะ ซึ่งชาวพม่าเรียกพระนอนองคน้ี์วา่ ชเวตาเลียวปาทอปาเทะ อิสระใหท่้านถ่ายรูป

จากบริเวณริมทะเล เดินทางสู่ Myeik Shopping Center แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองมะริด    

อิสระชมสินคา้ต่างๆ ของพมา่ในบริเวณหา้ง  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั GRAND JADE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 วนัที่สอง ตลาดเชา้-วดัเตง่ตอจ-ีวดัชาเชเต-บา้นรงันก-เจดียช์เวดากองจ  าลอง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ตลาดเชา้เมืองมะริด (เซจี) ภายในมีรา้นจ าหน่ายสินคา้นานาชนิด ทั้งอาหารแหง้ 

สินคา้พื้ นเมือง แป้งทานาคา ชา และกาแฟพม่า รวมถึงผา้โสร่ง ในบริเวณใกลก้นัน้ันยงัมีหอนาฬิกา

ประจ าเมือง ซ่ึงมีลักษณะคลา้ยกับหอนาฬิกาในหลายๆ เมืองท่ีเคยตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ           

น าชม วัดเตง่ตอจี ศูนยร์วมจิตใจของชาวมะริดท่ีนับถือศาสนาพุทธ สกัการะพระเจดียเ์ต่งตอจี         

รดน ้าขอพรพระประจ าวนัเกิด ไหวพ้ระประธานซึ่งประดิษฐานอยูภ่ายในพระอุโบสถ ชมพิพิธภณัฑ ์        

ท่ีจดัแสดงขา้วของเครื่องใชต้่างๆ พรอ้มชมวิวตัวเมืองจากบริเวณพระเจดีย์ ซึ่งสามารถมองเห็น         

ตวัเมือง ท่ีอยูอ่าศยั ท่าเรือ ตลาด และเกาะต่างๆ อนัสวยงาม เดินทางสู่บริเวณท่าเรือ เป็นท่าเรือท่ีใช ้

ส าหรบัขนส่งสินคา้และผูค้นเพื่อเดินทางไปเกาะสอง/ทวาย และเกาะแก่งต่างๆ น าท่านชมไข่มุก

(South Sea Pearls) ท่ี รา้น Royal Pearl เป็นรา้นขายไข่มุกแท  ้ ท่านสามารถเลือกซื้ อไข่มุก            

เป็นเครื่องประดับ เป็นของฝากหรือเป็นของท่ีระลึกได้ เดินทางสู่ วัดเตเอกู เป็นวดัท่ีมีรูปป้ัน           

พระบิณฑบาตยาวสุดลูกหูลูกตา ดา้นบนเป็นท่ีประดิษฐานของพระเจดีย์ ท่านสามารถชมวิวแบบ         

พาโนรามาอนัสวยงาม จากน้ันน าท่านสกัการะ พระเจดียม์หาเตทิซายา ชเวดากองจ  าลอง ท่ีสรา้ง





 

 

ข้ึนเพื่อใหช้าวพม่าท่ีอาศัยอยู่ในแควน้ตะนาวศรีไดเ้ดินทางมาสักการะแทนพระเจดีย์องค์จริง               

ซึ่งตั้งอยูท่ี่เมืองยา่งกุง้ ภายในพระเจดียเ์ป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ วัดชาเชตาว สกัการะพระยืนชี้ น้ิวท่ีมีความสูง 18 ศอก ลกัษณะองคพ์ระจะยืนชี้ น้ิว 

ซึ่งมีความหมายวา่ หากท่านชี้ ไปทางทิศใดแลว้ ทิศน้ันก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ผ่อนคลายอิริยาบถ 

นัง่จิบชา กาแฟ เพื่อชมบา้นรงันก เป็นอาคารท่ีสรา้งเพื่อใหน้กเขา้มาท ารงั ตวัอาคารจะมีช่องไวใ้หน้ก

บินเขา้ออกและส าหรบัระบายอากาศ จากน้ันน าท่านชมเมืองมะริดบริเวณชายหาดดา้นทิศเหนือ           

เป็นท่ีตั้งของฟู้ดเซ็นเตอร์ หมู่บา้นจดัสรรแนวใหม่ พรอ้มชมปากอ่าวของเมือง ชมทิวทัศน์เกาะแก่ง

ต่างๆ ทั้งหมดกวา่ 800 เกาะ ท่านจะเห็นเกาะปาทอปาแทะ เป็นท่ีตั้งของฟารม์ปูน่ิมเพื่อการส่งออก         

ท่ีใหญ่ท่ีสุด เป็นเกาะท่ีอยูใ่กลฝั้่งเมืองมากท่ีสุด ถัดออกไปเป็นเกาะกะลา จากน้ันก็เป็นเกาะกะดัน           

ซึ่งลักษณะตัวเกาะจะมีขนาดและสันนิษฐานคลา้ยๆ กับเกาะภูเก็ต มีผูค้นตั้งบา้นเรือนเป็นชุมชน           

มีถนนใชส้ญัจรไปมาไดร้อบเกาะ 

ค่า  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั GRAND JADE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม มะรดิ-ประจวบคีรขีนัธ-์กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ เดินทางสู่เมืองตะนาวศรี ชมตลาดและวถีิชีวติของคนตะนาวศรี รวมทั้งบา้นเรือนต่างๆ 

ซึ่งมีลกัษณะคลา้ยกบับา้นของคนไทยท่ียกพื้ นสูงและบริเวณดา้นบนชั้นสองของตวับา้นจะท าจากไม ้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย  เดินทางสู่เมืองมุด่อง ชายแดนประเทศพมา่  

 ถึงด่านมุด่อง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองพมา่ ขา้มด่านสิงขรกลบัสู่ประเทศไทย  

ค่า  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

2100  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ    

ไม่ตอ้งใชพ้าสปอรต์ ไม่ตอ้งขอวีซ่า ใชบ้ตัรประชาชนใบเดียว 

***************************************************** 

อตัราค่าบริการ คณะเดินทาง 8 ทา่น  

 

***คณะเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม 1,000.- บาท/ท่าน 

อตัราน้ีรวม    - ค่ารถปรบัอากาศตลอดการเดินทาง 
                   - ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ     - ค่าท่ีพกัตามในรายการ 

ก าหนดการเดินทาง พกัหอ้ง สอง / สามท่าน ราคาเด็ก(2ปีข้ึนไป) พกัเดี่ยวเพ่ิม 

06,13,14,27,29 เม.ย. 61 9,900.- 9,900.-  1,900.- 

วนัที่ 05,25 พ.ค. 61 9,900.- 9,900.-  1,900.- 





 

 

  - ค่ามคัคุเทศก ์     - ค่าอาหาร ท่ีระบุในรายการ 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง (คุม้ครองผูเ้อาประกนัที่อายุ 1 เดือนข้ึนไป) 

กรณีเสียชีวติวงเงินท่านละไมเ่กิน             1,000,000.- บาท           
กรณีประสบอุบติัเหตุวงเงินท่านละไมเ่กิน      500,000.- บาท  

 

อตัราน้ีไม่รวม  - ค่าใชจ้า่ยสวนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และมินิบารใ์นหองพกั  ฯลฯ 
                         - ค่าอาหารหรือเครื่องด่ืมสัง่พิเศษนอกเหนือกจากรายการท่ีก าหนด  

                  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั หรือ

ก่อนเดินทาง 21 วนั หากเป็นการเดินทางในชว่งเทศกาลท่องเท่ียว 

2. คณะทวัรค์รบ 8 ท่านออกเดินทาง (ไม่ถึง 8 ท่านมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 1,000.- บาท/ท่าน ตามที่

ก  าหนดไวเ้บ้ืองตน้) หากท่านไม่ยอมรบัเง่ือนไข หรือผูเ้ดินทางในคณะท่านใดท่านหน่ึงไม่ยอมรับ

เง่ือนไข ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เดินทาง และช าระค่ามดัจ  าคืน 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน   

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. การยกเลิก 

5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป  เก็บค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้ นไป เก็บค่าใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    7–14 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ย 7,000 บาท 

5.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1–6 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100% ของราคาทวัร ์

5.4.1. ยกเวน้บางกรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ  ากับที่พกัโดยหรือค่า
ยานพาหนะโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้             

จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า หรือค่าทวัร ์ทั้งหมด  

หมายเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 6 ท่านขึ้ นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขดงักล่าวขา้งตน้ 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 





 

 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณี การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ

กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ี

อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ, ไมท่านอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศ

แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

9. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 

 

 

 


